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  पाच हिार वर्ाांपूवी ब्रिटनमध्ये पार्ाण युगातीि िोक 
राहात होत.े हे िोक गुहेत राहात आणण मतृ प्राणयाांच्या 
कातड्यापासून बनिेिे कपड ेअांगावर घाित. त ेधारदार 
हत्याराांनी शिकार करत.  
   त्याच काळात दरू इक्िप्तमध्ये िोक मोठ्या िहराांमध्ये 
राहात. त ेभव्य मांददरे उभारत, उां ची कपड ेव अिांकार 
घाित, व्यापारधांदा करत, घोड्याांवर स्वार होऊन िढाईवर 
िात, न्यायदान व्यवस्था राबवत.  
   पुरातत्विास्त्रज्ाांना चममपत्रे तसेच कबर ांच्या शभांततांवर 
तथेीि िोकाांच्या िीवनाची तसेच इमारतीांची वणमने व चचत्रे 
शमळाि . त्यामुळेच आि आपल्यािा इक्िप्तच्या प्राचीन 
सांस्कृतीबद्दि बर च मादहती आहे.  
   इक्िप्तच ेिोक शिखाण करताना ववचचत्र चचत्रशिपी 
वापरत. सवम शिखाण चचत्ररुपात असल्यामुळे बराच काळ 
पुरातत्विास्त्रज् त ेसमिू िकिे नाह त. एके ददविी एका 
फ्रें च ववद्वानािा एक दगड शमळािा. त्यावर एकच शििािेख 
ग्रीक भार्ेत तसेच चचत्रशिपीत शिदहिा होता. त्यािा ग्रीक 
भार्ा येत असल्यामुळे तो चचत्रशिपीचाह  अथम िावू िकिा. 
रोसेटा या दिकाणी शमळाल्यामळेु या दगडािा “रोसेटा 
स्टोन” म्हणतात. इथूनच आपल्यािा प्राचीन इक्िप्तची 
चचत्रशिपी वाचणे िलय होऊ िागिे.  



      त्याकाळात शिखाणाची कामे धमोपदेिकाांकडून केि  िात. 
कागदाचा िोध िागिा नसल्यामुळे त ेशिखाणासािी पपायरस 
नावाच्या वनस्पतीच्या खोडाचा वापर करत. पपायरस या 
िब्दापासूनच आपल्यािा पेपर हा िब्द शमळािा आहे. 
   तपेपायरस खोडाच्या आतीि भागाच्या िाांब िाांब पातळ 
पट्टय्ा काढत. या पट्टय्ाांना िेिार िेिार  िेवत आणण त्याांच्यावर 
इतर पट्टय्ा िेवत. यामुळे पट्टय्ाांची चटई बनत असे. ह  चटई 
त ेपाणयात िेवत. यामुळे एकमेकाांवर िेविेल्या पट्टय्ा एकसांध 
होत. मग त ेया चटईिा सपाट दगडावर िेवून हातोड्याने 
िोकत. िेवट  चटईिा सूयमप्रकािात सुकवून, हस्तीदांताच्या 
तुकड्याने घासून गुळगुळीत करत. मग हा िवचचक कागद 
शिखाणासािी तयार होत असे.     

    पपायरसच्या अिा चटयाांना िोडून िाांबचिाांब गुांडाळी 
बनवि  िात असे. त्याची आिकािच्या पुस्तकाांसारखी बाांधणी 
केिेि  नसे. गुांडाळीिा दोन िाकडी रुळाांवर गुांडाळिे िात असे. 
वाचताना गुांडाळी एका रुळावरून दसुऱ्या रुळावर सरकवत 
न्यावी िागत असे. पुस्तकाच ेपान पिटवणयाच्या तुिनेत हे 
काम बऱ्यापैकी किीण असावे.   

    शिखाणासािी पुिार  िोक गवत ककां वा पेंढ्यापासून 
बनिेि  रांगीत िाई व पेन वापरत. काह  पपायरस गुांडाळयाांवर 
त्याांनी अततिय सुांदर चचत्रे चचतारल्याच ेददसून येत.े   



     इक्िक्शियन िोक बाांधकाम करणयात तनपुण होत.े 
ब्रिटनमध्ये स्टोनहेंिची तनशममती होणयाच्या फार पूवीच 
त्याांनी आपल्या देवताांची भव्य मांददरे उभारि  होती. याांपैकी 
बर चिी मांददरे इक्िप्तमध्ये कनामक यादिकाणी आिदेखीि 
बघायिा शमळतात. याच दिकाणी इक्िक्शियन िोकाांनी 
हिारो वर्ाांपूवी महान “हॉि ऑफ कॉिम्स” उभारिा. 
   त्याांनी त्याांच्या रािाांची शिल्पेदेखीि कोरि . या रािाांना 
त ेफेरो म्हणत. थेबेस िहरानक्िक अमेनहोटप नावाच्या 
फेरोची अिीच दोन महान शिल्पे आहेत. प्राचीन काळी सूयम 
उगवल्यावर त्याांपैकी एका शिल्पातून सांगीताच ेसूर ऐकू येत 
असत. त ेशिल्प आपल्या मुखातून सूर आळवून सूयामिा 
प्रणाम करत आहेत, असेच िोकाांना तवे्हा वाटत असे.  

   सांपूणम इक्िप्तमध्ये मांददराांच्या शभांततांवर देवताांची शिल्पे 
आणण चचत्रे पाहायिा शमळतात. याांतीि काह  देवता अगद  
ववचचत्र वाटतात. एका देवतचे ेिर र मनुष्याच ेआणण मस्तक 
बदहर  ससाणयाच ेआहे. या देवतिेा पूवी “रा” म्हणत पण 
आता त्यािा “अमन-रा” म्हणून पूितात.   

   “रा” ह  सूयमदेवता आहे आणण सवामत महत्त्वाची एक 
देवता मानि  िात.े ह  देवता आकािात नावेतून दररोि 
पूवेकडून पक्िमेिा सफर करते आणण नाईिच्या िोकाांना 
प्रकाि आणण िीवन बहाि करते, असे येथीि चचत्राांमध्ये 
दाखविे आहे. 



     प्राचीन इक्िप्तच्या स्मारकाांपैकी कैरोिवळ असिेल्या गीझा 
िहरामधीि गे्रट वपरॅशमड व क्स्फां लस ह  सवामचधक प्रशसद्ध 
आहेत.  
  गे्रट वपरॅशमड हे स्मारक अत्यांत िड मोठ्या दगडाांपासून 
बनिेिे आहे. हे स्मारक तरेा एकर िशमनीवर पसरिेिे आहे. 
त ेिांडन येथीि सेंट पॉि कॅथेड्रिपेक्षा द डिे फूट िास्त उां च 
आहे. त्याचा पाया चौरसाकृती आहे आणण त्याच्या सवम बािू 
फारतर एखादा इांच फरक पडेि इतलया समान आहेत. त्याच्या 
शभांती आतल्या बािूस ततरलया असून वर मनोऱ्यािा िाऊन 
शमळतात.    

   हे वपरॅशमड चओेशस नावाच्या एका फेरोने बनविे होत.े 
त्याने पाच हिार वर्ाांपूवी इक्िप्तवर राज्य केिे. वपरॅशमडच्या 
आत दरूवर दफन कक्ष आहे. ततथे िाांबिचक, अरुां द 
माचगमकेवरून पोहोचता येत.े या महान स्मारकाच्या 
तनशममतीसािी तसेच दगड वाहून नेणयासािी हिारो गुिामाांना 
तब्बि वीस वर् ेकामािा िाविे होत.े  
   मानवाच ेिीर व शसांहाच ेधड असिेिे क्स्फां लस हे 
स्मारकदेखीि तवेढेच प्रशसद्ध आहे. एकाच मोठ्या दगडातून 
कोरिेिे हे क्स्फां लस गे्रट वपरॅशमडच्या िवळच उभे आहे. त े189 

फूट िाांब आहे. क्स्फां लस बहुधा गे्रट वपरॅशमड बनणयाच्या 
अगोदरच त्यादिकाणी होते. पण काह  तज्ज्ाांच्या मत ेदोन्ह  
स्मारके एकाच काळात बनि . क्स्फां लस एवढे भव्य आहे की 
त्याच्या दोन पांिाांच्या दरम्यान कधीकाळी एक मांददर होते.  



     वपरॅशमडची उभारणी फार काळिीपूवमकररत्या करणयात 
आि  होती. प्रमुख गवांडी वपरॅशमडच्या दगडाांच ेतसे ततरशया 
शभांततांच ेमापन मोठ्या अचूकपणे करत, असे आढळत.े 
सोबतच्या चचत्रात एक गवांडी दोर  वापरून दगडाच ेमाप 
घेताना ददसत आहे.    

   फेरो कुफू याच्या वपरॅशमडसािी नाईि नद च्या पशिकडच्या 
तीरावरून दगड आणणयात आिे. त्याांना आणणयासािी बरेच 
पररश्रम करावे िागिे. दगड वाहून नेणयासािी त्याांच्या खाि  
रोिर टाकावा िागे व त्यासािी दगड थोडासा उचिावा िागे. 
दगड उचिणयासािी गुिाम मिूर चचवट िाकडाची िाांबिचक 
तरफ वापरत असावेत. रोिर टाकल्यावर िेकडो मिूर 
चामड्यापासून बनिेल्या दोरखांडाने हा दगड खेचून नेत 
असत.  
   झुटहॉटप नावाच्या स्थातनक गव्हनमरच्या कबर मध्ये एक 
भव्य शिल्प वाहून नेणाऱ्या मिुराांच ेचचत्र आहे. या शिल्पावर 
एक माणूस उभा आहे. तो हाताने टाळी वािवून गुिामाांना 
एकाचवेळी ताकद िावणयाचा इिारा देत आहे.  

    दगडाांना आकार देणयासािी ताांब्याची तिन्नी वापरत 
असत. काह  काळाने यासािी कास्य आणण िोखांडी तिन्नीचा 
वापर होऊ िागिा. इक्िक्शियन िोकाांकड ेआिच्यासारखी 
के्रन व इांक्िने अिी यांत्रे नव्हती. ह  आधुतनक यांत्रे वापरून 
त्याांनी भव्य वपरॅशमड बाांधिे असत,े तर ह  त ेएक वविाि 
कायम िरिे असत.े 



     प्राचीन इक्िप्तमधीि वेगवेगळे रािे हे शभन्नशभन्न 
रािघराणयाांच ेवांिि होते. एका रािघराणयातीि रािे हे 
सहसा एकाच कुटुांबातून आिेिे असत. काह  वेळेिा फेरोिा 
अपत्य नसे तर काह  वेळेिा दसुऱ्या वांिाचा रािा इक्िप्तच े
राज्य क्िांकत असे. यातून एक नवा रािवांि सुरू होत असे.   

     अिरावे आणण एकोणीसावे रािघराणे ह  सवामत मोिी 
रािघराणी होती. याांतीि फेरोंनी ईसवीसन पूवम 1650 त े
1280 या काळात राज्य केिे. सुमारे चारिे वर्ाांच्या या 
काळािा “नव साम्राज्य” म्हणतात. इांग्िांडमध्ये राणी 
एशिझाबेथ प्रथम याांची रािवट त ेसध्याची रािवट एवढाच 
मोिा हा काळ आहे. अिराव्या रािघराणयातीि पदहिा फेरो 
याच्या रािवट त इक्िप्तचा एक नवा अध्याय सुरू झािा. 
सुमारे साडचेारिे वर्े इक्िप्तवर कब्िा केिेल्या परप्राांतीय 
रािघराणयाांना त्याने इक्िप्तबाहेर हुसकावून िाविे.  

   थोथमस ततसरा हा सवामत कतमबगार फेरो होता. त्याने 
इक्िप्तच्या िगत असिेिा, पक्िमेकडीि शिब्रबयाच ेवाळवांट 
त ेपूवेकडीि तायचग्रस नद , एवढा मोिा भूप्रदेि क्िांकून 
घेतिा. ित्रुवर वविय शमळविेिा, रथावर आरूढ झािेिा हा 
फेरो इक्िप्तमधीि अनेक शभत्तीचचत्राांमध्ये ददसतो. थोथमस 
ततसरा याने एक दगडी स्तांभ बनवून घेतिा होता. पण 
त्यािा “क्लिओपात्राची सुई” अिी चुकीची ओळख शमळाि . 
िांडनमधीि एका नद च्या बाांधावर आि हा दगडी स्तांभ 
पाहायिा शमळतो.   



     या दोन रािघराणयाांतीि फेरो हे महान सैतनक व 
वविेत ेहोत.े सोबतच्या चचत्रात याांपैकी एक फेरो युद्धात 
वविय शमळवून इक्िप्तिा परतल्याच ेदाखविे आहे.  

   या फेरोंच्या कबर ांतीि शभत्तीचचत्राांमध्ये असे अनेक 
वविय सािरे होताना दाखविे आहेत. यात वविेत्याच्या 
रथामागे िेकडो युद्धकैद  चािताना ददसतात. या कैद्ाांना 
एक तर िार मारत ककां वा त्याांना गुिाम म्हणून ववकत. 
अनेकाांना फेरोच्या कबर  तसेच मांददरे याांच्या 
उभारणीसािी आयुष्यभर राबवणयात येई.      

   एकोणीसाव्या रािघराणयात दोन महान फेरो होऊन 
गेिे. एक होता सेती पदहिा. यानेच कनामकमध्ये हॉि ऑफ 
कॉिम्स उभारिा आणण थेबेसिवळ व्हॅि  ऑफ टॉम्ब्स 
येथीि खडकाांमध्ये मोिमोठ्या कबर  बनवल्या.  
   दसुरा महान फेरो होता, रॅमेशसस दसुरा. त्याने सदसुष्ठ 
वर्े राज्य केिे व अनेक उत्कृष्ट बाांधकामे केि . त्याच्याच 
काळात नाईि नद  त ेिाि समुद्रापयांत कािवा तयार 
झािा. त्याने देवाचा पुत्र मानल्या िाणाऱ्या िोसेफच े
सन्मानाने स्वागत केिे. याच फेरोच्या मुिाच्या, 
मेनेथाच्या, िासनकाळात ज्यू िोकाांना इक्िप्तमधून बाहेर 
काढणयात आिे. बायबिमधीि उत्पत्ती आणण स्थिाांतर या 
अध्यायाांमध्ये याबद्दि वाचायिा शमळते. 



त्याांना  

     रॅमेशसस दसुरा याच्या काळात इक्िप्त एक महान व 
िक्तििाि  राष्ट्र होत.े ततथे आकफ्रका व भूमध्यसागर  
प्रदेिाांतून माि येत असे. कबर तीि चचत्राांमध्ये हत्ती, 
क्िराफ, ब्रबबट्या, माकड याांच्यासोबतच ककत्येक ववचचत्र 
प्राणी ददसतात. महान फेरोिा खांडणी म्हणून हे प्राणी ददिे 
िात.    

   पूवेकडून रस्तमेागामने भारतातीि उां ची अिांकार, 
पशिमयातीि मसाल्याच ेपदाथम, धूप व चीनमधीि रेिीम 
इक्िप्तमध्ये आणिे िात असे. इक्िप्तचा खक्िना नेहमी 
सोन्या-चाांद ने भरिेिा असे. फेरोच्या कबर तीि उां ची 
वस्तुांवरून असे ददसत ेकी रत्निक्तडत अिांकार व सुिोशभत 
फतनमचर बनवणयात प्राचीन इक्िप्तच ेकाराचगर अत्यांत कुिि 
होत.े  .  

   वविय शमळविेल्या देिातून इक्िप्तिा खांडणी येई तवे्हा 
रस्त्यावर शमरवणूक काढून ती िोकाांना दाखवि  िाई. 
याद्वारे आपिा फेरो ककती महान व प्रभाविाि  आहे, हे 
िोकाांना दाखविे िात असे.  
   इक्िप्तमधीि गर ब िेतकऱ्याांना गुिाम म्हणून वागविे 
िात असे. िशमनीसोबतच त्याांचीह  खरेद -ववक्री होत असे. 
इक्िप्तमध्ये त्याकाळात पैसा हे चिन वापरात नव्हते. 
साहक्िकच, या गुिामाांकडहे  काह  पैसा-अडका नसे. त्याांना 
फि क्िवांत राहाणयापुरत ेकाह तर  शमळत असे.     



    फेरो आणण त्याची राणी उां ची पोर्ाख व ककां मती 
अिांकार घाित असत. त्याचवेळी गर ब िेतकऱ्यािा मात्र 
फाटके कपड ेघािावे िागत. शभत्तीचचत्राांमध्ये हे सगळां 
पाहायिा शमळत.े इक्िप्तने रुक्ष हवामानातह  या प्राचीन 
वस्तुांच ेितन केिेिे आहे. आिह  आपण या प्राचीन 
कपड्याांना व अिांकाराांना बघू आणण स्पिम करू िकतो.  
  इक्िप्तमधीि तापमान खूप िास्त असत.े त्यामुळे 
तथेीि िोक अांगावर कमीच कपड ेघाित. फेरोसुद्धा 
अांगावर फि एक िहानसा कपडाच िेवत असे. कपड्याांची 
कमी त ेअांगाांवर उां ची दाचगने, कां िहार आणण हातात कडी 
घािून भरून काढत.  

  एखाद्ा समारांभप्रसांगी फेरो डोलयावर दहेुर  मुकुट 
चढवत. अगद  सुरुवातीच्या काळात, उत्तर इक्िप्त व 
दक्षक्षण इक्िप्त असे दोन देि होते. या देिाांच्या रािाांच े
मुकुटह  वेगवेगळे होत.े नांतरच्या काळात हे दोन देि एक 
झािे. मग एक झािेल्या इक्िप्तचा रािा दोन्ह  देिाांच े
शमळून दहेुर  मुकुट डोलयावर िेवू िागिे.  

  उत्तर इक्िप्तचा मुकुट िाांब व पाांढरा होता. त्याच्या 
टोकावर एक गोिाकार मूि होती. दक्षक्षण इक्िप्तचा मुकुट 
िाि व ववशिष्ट आकाराचा होता. सोबतच्या चचत्रात तुम्ह  
फेरोच्या डोलयावर ि हा दहेुर  मुकुट पाहू िकता.    



     इक्िप्त एक समदृ्ध देि होता आणण ततथे अनेक श्रीमांत 
िोक राहात होत.े दरबारातीि क्स्त्रया व श्रीमांत पुरुर्ाांच्या 
बायका काह ह  कामधांदा करत नसत. त्या आपिा बराचसा 
वेळ खूप नट्टापट्टा करणयात घािवत.    

   प्राचीन इक्िप्तच्या द घम इततहासात चाि ररतीांमध्ये बरेच 
बदि झािे. परांतु येथीि क्स्त्रया चहेऱ्याची भरपूर सिावट 
करत असत हे त्याांच्या ड्रशेसांग टेबिमध्ये ितन करून 
िेविेल्या अिांकाराांवरून कळते. िांडनच्या ब्रिट ि सांग्रहाियात 
त्याकाळातीि गािाांना रांगवणयाची पावडर, भुवया कोरणयाची 
पेक्न्सि, पावडरच ेडब्बे, अत्तराच्या कुशया, आकर्मकररत्या 
सुिोशभत केिेिे आरसे व कां गवे आपण बघू िकतो.   

   आधुतनक काळातीि क्स्त्रया आपल्या केसाांना सिवणयासािी 
बराच वेळ देतात. प्राचीन इक्िप्तच्या क्स्त्रयासुद्धा हेच करत 
असत. त्या आपल्या केसाांची तनगा राखणयाऐविी त्याांना 
कापून िहान करत आणण नकि  केसाांचा टोप घाित. या 
टोपचा आकार वेळोवेळी बदित असे.  
   सोबतच्या चचत्रात एक इक्िक्शियन स्त्री आपल्या डोळयाांचा 
िृांगार करत असताना ददसत.े ततच्या दासी ततिा याकामी 
मदत करत आहेत. ती कदाचचत आपल्या डोळयाांखाि  एक 
दहरवी रेखा काढत आहे. ती ततच्या पापणया व भुवया काळया 
करत आहे. यामुळे ततच ेडोळे अचधक सुांदर व मोिे ददसत 
आहेत. ततच्या िेिार  टेबिवर एक बरणी आहे. त्यात धूप व 
गांधरसापासून बनिेिे सुवाशसक तिे आहे. 



     तीन हिार वर्ाांपूवी रॅमेशसस दसुरा याच्या काळातीि 
िाह  मेिवानी हा एक अत्यांत आकर्मक सोहळा असावा. 
इक्िक्शियन िोक ससुांस्कृत व सद्वतमनी होत ेहे 
शभत्तीचचत्राांवरून ददसून येत.े  
  सुरुवातीच्या काळात इक्िक्शियन िोक भोिनसािी 
िशमनीवर बसत. एकोणीसाव्या रािघराणयाच्या रािवट त, 
इसवीसन पूवम 1650 त े1400 या काळात त ेमऊिार 
तललयाांच्या खुच्याांमध्ये बसू िागिे. एक िहानसे टेबि 
कमळाच्या फुिाांनी सिविेिे असे. मद्ाच्या बरणयाह  
फुिाांनी सिविेल्या असत. तवे्हा पाहुणे आपल्या केसाांत 
फुिे माळत असत.   

   िाह  मेिवानीमध्ये दहा प्रकारच ेमाांस, पाच वेगवेगळे 
पक्षी, सोळा प्रकारच ेपाव व केक असे पदाथम असत. फळे व 
मद्ह  भरभरून असे. सवम काह  चाांद च्या ताटात वाढिे 
िाई. पाव वेगवगळया मोहक आकारात कापिेिे असत.   

   भोिनादरम्यान सांगीतकार पाहुणयाांच ेमनोरांिन करत. त े
बासर , तुतार , हापम वगैरे वादे् वािवत. याांपैकी अनेक वादे् 
आिसुद्धा सांग्रहाियात पाहायिा शमळतात. हिारो वर्ाांपूवी 
इक्िक्शियन िोकाांनी िे वाद्सांगीत ऐकिे तचे वाद्सांगीत 
आिसुद्धा आपण वािवून पाहू िकतो. सांगीतकार व 
कधीकधी पाहुणयाांच्या डोलयावर सुवाशसक मेणाच ेिांकू 
असत. हे िांकू ववतळून केसाांवर पडत असत.   



  अनेक कबर ांमध्ये त्या काळातीि माती व िाकडापासून 
बनिेल्या घराांच्या प्रततकृती शमळाल्या आहेत. इक्िक्शियन 
िोक किा प्रकारच्या घराांमध्ये राहात, हे त्यामुळे 
आपल्यािा कळू िकिे. 
   ह  घरे बऱ्याचदा दोन मिि  असत. त्यामध्ये सज्िा 
असे. सज्िािा उिळ रांगात रांगविेिे कापडी िशपर असे. 
णखडलयाांना काचा नसत. उत्तर इक्िप्तच्या तप्त हवामानात 
या मोकळया णखडलयाांमधून थांड हवेच्या सुखद झुळका 
घरात येत असत. घराच ेिशपर आिच्या कैरोतीि 
घराांसारखे सपाट असे.  

   श्रीमांत िोकाांच्या घराांमध्ये सुांदरररत्या कोरिेल्या व 
सिविेल्या खुच्याम व टेबि असत. शभांतीांवर रांगीत चटया 
िटकत असत व फरिीवर मुिायम रिई आच्िादिेि  
असे. घराच्या आतीि तसेच बाहेर ि भाग उिळ रांगात 
रांगविेिा असे. बऱ्याच घराांसभोवती नारळ, अांिीर, द्राक्ष 
याांची झाड ेव सवम प्रकारच्या फुिाांची झुडुपे असिेिे बगीच े
असत.    

   गर ब िोकाांची घरे मात्र खूप वेगळी असत. ती उन्हात 
सुकविेल्या मातीच्या ववटाांनी बनिेि  असत. घरािा 
कोणताह  रांग नसे. घरात केवळ एकच खोि  असे व त्यात 
फतनमचर नसे. अिी घरे आिह  इक्िप्तमधीि गावाांमध्ये 
पाहायिा शमळू िकतात. फेरोंच्या रािवट तीि घराांच्या 
तुिनेत आिच्या घराांमध्ये फारसा बदि झािेिा नाह .  



     आतापयांत आपण पादहिे की इक्िक्शियन िोकाांनी वपरॅशमड, 
कबर  व मांददरे उभारि . या प्रचांड इमारती उभारणयासािी 
हिारो मिुराांचा हातभार िागिा. पण या मिुराांव्यततररि 
सुतार, ववटा बनवणारे, रांगार , गवांडी, माळी व घर सिवणारे 
अिा असांख्य काराचगराांनी सामान्य िोकाांसािी घरे बनवि .  
  शभत्तीचचत्रे व चममपत्रे याांमध्ये असे अनेक कारागीर काम 
करताना आपल्यािा ददसतात. ववटा बनवणारे कारागीर िाकडी 
साच्याांमध्ये ववटाांना आकार देताना व त्याांना उन्हात सुकवताना 
आपल्यािा ददसतात. या ववटाांपासून त ेघराच्या शभांती उभारत. 
या शभांती कधीकधी ऐांिी फूट िाड असत.   

   त्याकाळीह  सुताराांकड ेआि वापरतात तिी तिन्नी व 
करवतीसारखी अविारे असत. आिच्या काळातीि सुतार 
िाकडाच ेसाांधे बनवतात. पण तवे्हाच ेसुतार काटकोन असिेिे 
िाकडाच ेतुकड ेबनवणयासािी अनेक वर्े झाडाांच ेसांगोपन करत. 
त्याांनी झाडाच्या तीन फाांद्ा योग्य ददिेत वाकवून तीन पायाांच े
स्टुिसुद्धा बनविेिे ददसत.े या स्टुिची सीट त ेझाडाच्या 
बुांध्यापासून बनवत.  

   कुां भारकाम व काचकाम करणारे तसेच सोन्या-चाांद च ेकाम 
करणारे िोक हे कुिि कारागीर असत. िगभरच्या 
सांग्रहाियाांमध्ये या काराचगराांनी बनविेल्या वस्तुांच ेनमुने 
पाहायिा शमळतात. हे कारागीर अनेकदा िाि खडा, नीिम 
याांसारखे रांगीत दगड सिावट सािी वापरत.  



      इक्िक्शियन िोक हे प्रामुख्याने िेतकर  होत.े पण त े
नाईि नद च्या पाणयावर अविांबून असिेि  ववशिष्ट पद्धतीची 
िेती करत. आिह  अिा पद्धतीची िेती ततथे केि  िाते.    

   इक्िप्तचा प्रदेि हा नाईि नद च्या कािी असिेिा एक 
िाांब, अरुां द पट्टा आहे. त्याच्या पक्िम व पूवम बािुांना ओसाड 
वाळवांट आहे. नाईि नद  नसती तर आि इक्िप्तच े 
अक्स्तत्वच नसत.े दर उन्हाळयात मध्य आकफ्रकेत मुसळधार 
पाऊस पडिा की भरून वाहाणार  नाईि नद  इक्िप्तमधीि 
तप्त कोरड्या भूमीिा शभिवून तपृ्त करत.े        

   एखाद्ा वर्ी पाऊस पडिा नाह  की इक्िप्तमध्ये दषु्काळ 
पडतो. पण आि या नद वर एक प्रचांड मोिे धरण बाांधिेिे 
आहे. या धरणात मुसळधार पावसाच ेपाणी िमा होत ेव 
त्यामुळे दषु्काळाची िलयता कमी होत.े    

   प्राचीन इक्िक्शियन िेतकऱ्याच्या हातात फार काह  नसे. 
पीक काढणयासािी त्यािा नाईिच्या पाणयावरच अविांबून 
राहावे िागत असे. पाणयाने िमीन शभिि  की तो िमीन 
नाांगरून त्यात ब्रबयाणे ववखुरत असे. कधी कधी तर तो 
िमीन नाांगरल्याववनाच ब्रबयाणे टाकत असे. मग ह  िमीन 
तुडवणयासािी तो डुकराांची झुांड सोडत असे. यानांतर त्यािा 
कापणीच्या हांगामातच काम करावे िागत असे. साहक्िकच, 
प्राचीन इक्िक्शियन िोक नाईि नद िा देवतसेमान पूित 
असत.  



    नाईि नद ने केवळ इक्िप्तच्या िशमनीिाच सुपीक केिे नाह  
तर ततने इतरह  गोष्टीांमध्ये मदत केि . इक्िप्तच्या एका 
भागातून दसुऱ्या भागात िाणयासािी नाईि नद  खूप सोयीस्कर 
पडत असे. नाईि नद तीि मासे हे अनेकाांच्या रोिच्या अन्नाचा 
भाग होता.  
   मासेमार सािी इक्िक्शियन िोक नावा वापरत. फार 
पूवीपासूनच त ेझाडाच्या बुांध्यािा पोकळ करून त्यापासून नावा 
बनवत असत. रॅमेशससच्या रािवट तच त ेमोिमोिी ब्रत्रकोणी 
शिड ेव वल्हे असिेल्या बोट  बाांधायिा शिकिे होते. फेरोंच्या 
कबर ांमध्ये अिा बोट ांच्या सुांदर प्रततकृती पाहायिा शमळतात. 
यात नाववक तसेच बोट च्या मागच्या भागात सुकाणू चािवणार  
व्यिी पाहायिा शमळत.े    

    अिाच प्रकारच्या बोट  आिह  नाईि नद च्या ककनार  
पाहायिा शमळतात. त्यात शिडाांचा उपयोग करून प्रवाहासोबत 
सहिपणे प्रवास करता येई. पण प्रवाहाववरुद्ध प्रवास करताना  
नाववकाांना िास्त िोर िावावा िागत असे. 
    इक्िक्शियन िोक या बोट तून ककां वा ककनाऱ्यावरून मासे 
पकडत. रॅमेशसस रािवट तीि मासेमार  करणयाची पद्धत 
आिदेखीि वापरि  िाते. या पद्धतीत नावेतून एक 
अधमवतुमळाकार िाळे नद त टाकिे िात.े या िाळयाची टोके 
ककनाऱ्यावर असत. दोन्ह  टोके हातात धरून िाळे नद बाहेर 
ओढून आणिे की त्यात अडकिेिे मासेह  ककनाऱ्यावर येत.  



     एकोणीसाव्या रािघराणयाच्या रािवट त इक्िप्त ववकासाच्या 
उच्च टशशयावर पोहोचिा. तोवर इक्िप्तिा गरिेच्या अनेक 
वस्तू इतर देिाांकडून आयात कराव्या िागत.  

   सात-आि हिार वर्ाांपूवी, सुरुवातीच्या रािघराणयाांच्या 
रािवट त इक्िप्तचा व्यापार नुब्रबयाच्या वाळवांटामागे होत 
असे. बहुसांख्य इक्िक्शियन िोक उत्तर भागात राहात असत. 
समुद्र आणण त्याच्या पशिकडीि प्रदेिाांबद्दि िोकाांना फारच 
कमी मादहती असे.  
   रॅमेशससच्या रािवट त उत्तर व दक्षक्षण इक्िप्त एक झािे 
आणण िोक नाईि नद च्या खोऱ्यात वसू िागिे. हा भाग 
भूमध्यसागराच्या ककनाऱ्यावर असल्यामुळे िोकाांना आता 
कफतनशियन िहािे व कक्रटच ेनाववक पररचचत झािे. त्यामुळे 
िोकाांनी स्वत:ची िहािे बनवणयाच ेिरविे. 
   अिा अनेक िहािाांच्या प्रततकृती आि इक्िप्तच्या फेरोंच्या 
कबर ांमध्ये पाहायिा शमळतात. उिळ रांगात रांगविेल्या या 
िहािाांचा कमळाच्या आकारासारखा पुढचा भाग सुिोशभत 
केिेिा असे. या िहािाांना एकच िीड असे. वाळवांटात 
वाऱ्याच्या हिलयािा झुळुकीिाह  त ेप्रततसाद देत असे. वारा 
अक्िबात नसताना युद्धकैद  गुिाम वल्ह  मारून िहािािा 
हाकत असत. आपिे काम चोख बिावणयासािी, नाईि 
नद तून येणया-िाणयासािी िहािाची बाांधणी मिबूत केिेि  
असे.  



     फेरो ककां वा दरबारातीि महत्त्वाचा अचधकार  मतृ्यू पावल्यावर 
अनेक प्रकारच ेववधी पार पाडिे िात. अिा ववधीांमुळे तसेच 
कबर मध्ये काढिेल्या दैनांददन व्यवहाराांच्या चचत्राांमुळे आि 
आपल्यािा त्याकाळातीि िोकाांबद्दि बर च मादहती आहे.  
   फेरोच ेमतृ िर र ककत्येक गि िाांब असिेल्या तागाच्या 
कपड्यामध्ये गुांडाळत. त ेमग िाकडी पेट त िेवत. अिा काह  
पेट्या ब्रिट ि सांग्रहाियात पाहायिा शमळतात. या पेट्या उिळ 
रांगात रांगविेल्या असत व त्याांचा समोरचा भाग काळिीपूवमक 
कोरिेिा असे. या पेट्याांवर सोन्याच्या पातळ पत्रयाांच े
आच्िादन असे.  
   अिी पेट  मग एका दसुऱ्या अिाच पेट त िेवत. पुन्हा ह  
दसुर  पेट  ततसऱ्या तिाच पेट त िेवत. या साऱ्या 
ववधीांदरम्यान धमोपदेिक पववत्र ग्रांथाच ेपिण करत. फेरोच े
िर र कबर मध्ये िेवणयाचा हा ववधी तब्बि सात ददवस चािे.  
   िेवट  सवामत बाहेरची पेट  गुिाम िोक एका गाडीवरून 
खेचून नेत. बऱ्याचदा या पेट िा वविेर् नावेमध्ये िेवून नाईि 
नद पार घेऊन िात. अांततमत: पेट  खडकातून कोरून 
काढिेल्या वपरॅशमडमध्ये ककां वा कबर मध्ये िेवत व त्याचा 
प्रवेिमागम बांद करत.   



     इक्िप्तमध्ये एक खडकाळ पवमतमय भाग आहे. ततथे 
दहरवाईच ेनामोतनिाण नाह . तीव्र उतार असिेिे कड ेव 
भव्य मोिे गुळगुळीत खडक वािुकामय िशमनीवर उभे 
आहेत. या भागािा व्हॅि  ऑफ टॉम्ब (कबर ांच ेडोंगर) 
म्हणतात.  

   डोंगरामध्ये सवमत्र फेरो व उच्च अचधकाऱ्याांच्या कबर  
खोदिेल्या आहेत. तिेाच्या ददव्याांच्या मांद प्रकािात काम 
करून काराचगराांनी खडकाांतून या कबर  खोदल्या आहेत. 
तर ह  कबर च्या शभांतीांवर ि कोर वकाम व रांगकाम अत्यांत 
कुिितनेे केिेिे ददसत.े   

   कबर ांमध्ये नेहमी मौल्यवान भेटवस्तू िेविेल्या असत. 
काम करणारे काराचगर अनेकदा त्याांची चोर  करत. 
यासािी या डोंगराकड ेयेणाऱ्या अरुां द मागामवर सैतनकाांना 
तैनात करत. चोराांच ेप्रयत्न तनष्फळ करणयासािी फेरोंच े
िव अनेकदा एका कबर तून दसुऱ्या कबर त कफरविे िात 
असे.  

   आतीि वस्तुांची चोर  झाि  नाह  अिी एकह  कबर 
नाह . पण 1922  साि  अिी एक कबर शमळाि . याच्या 
आतीि मौल्यवान खक्िन्यािा गेल्या तीन हिार वर्ाांत 
कुणी हात िाविा नव्हता. तरूण फेरो तुतनेखामेनची ह  
कबर होती. त्याच्या कबर ची अद्भतु मादहती देणारे एक 
पुस्तक प्रकाशित झािे आहे. त्यात कबर तीि मौल्यवान 
वस्तुांची िायाचचत्रेह  आहेत.   



     तुतनेखामेनची कबर अनपेक्षक्षतपणे सापडि . ह  कबर दसुऱ्या 
एका फेरोच्या कबर खाि  होती. चोराांनी वरची कबर फोडून 
िुटि  तवे्हा त्याच्या दढगाऱ्याखाि  खािची कबर पूणमपणे 
झाकि  गेि .  
   नोव्हेंबर 1922 मध्ये तुतनेखामेनची कबर िोधि  गेि . तीन 
हिार वर्ाांपेक्षा िास्त काळ त्यात कोणी शिरिे नव्हते. त्यामुळे 
त्यातीि फेरोसोबत दफन केिेिा सवम खक्िना तसाच्यातसा 
कायम होता.  
   मतृ्यूनांतर माणूस दसुऱ्या िगात िातो व ततथे 
इथल्यासारखांच िीवन िगतो, अिी इक्िक्शियन िोकाांची श्रद्धा 
होती. त्यामुळे त ेकबर मध्ये मतृ िर रासोबत त्याच्या गरिेच्या 
वस्तू िेवत. फेरोंची कबर साहक्िकच खूप सुिोशभत करत. 
त्यात िेविेिे फतनमचर सोन्याने व मौल्यवान खड्याांनी िडवत. 
कबर त सोन्याने बनिेिे वाडगे, कप याांसारख्या वस्तू िेवत. या 
वस्तुांवर सुांदर नक्षीकाम केिेिे असे.  

    तुतनेखामेनच्या कबर तीि खक्िना कैरौमधीि सांग्रहाियात 
पाहायिा शमळतो. तीन हिार वर्ाांपूवी इक्िप्तमधीि िोक कसे 
िीवन िगत होत,े याची कल्पना त्यावरून येते. सोबतच्या 
चचत्रात या खक्िन्यातीि काह  वस्तू पाहायिा शमळतात. त्या 
काळात ब्रिटनमधीि िोकाांच ेिीवन कसे असेि, असे कुतूहि 
या वस्तू पाहाताना मनात तनमामण होत.े    



    कबर तीि सगळी शभत्तीचचत्रे, सिुोशभत चममपत्रे व 
फतनमचर पाहून प्राचीन इक्िक्शियन िोक कुिि किाकार 
होत,े असे म्हणता येत.े  
  त्याांची किाकृती ववशिष्ट प्रकारची होती. आि 
आपल्यािा ती ववचचत्र वाटू िकत.े त्याांच्या किेमध्ये 
बर च सिावट आहे, असे त्याांची चचत्रे पादहल्यावर वाटते. 
उदाहरणाथम, या चचत्राांमध्ये गुिाम व सैतनक याांच्या राांगा 
अगद  एकसारख्या, एकामागोमाग एक अिा काढिेल्या 
आहेत. या चचत्राांत चहेऱ्याांची एकच बािू ददसत ेपण धड 
मात्र समोरून ददसत ेतसे काढिेिे आहे. डोळे नेहमी 
आकर्मकपणे रांगविेिे ददसतात. पायसुद्धा एका बािूने 
पाहावेत तसे ददसतात. पाविाांच्या बोटाांच ेचचत्र काढायिा 
किीण वाटत असल्यामुळे त ेटाळणयासािी किाकार असे 
करत असावेत.  
   तर ह  िेव्हा इक्िक्शियन िोक शिल्पे घडवत ककां वा  
िवपेट वर कोर वकाम करत तेव्हा त्या किाकृती अगद  
क्िवांत झाल्यासारख्या वाटत.   
   इक्िक्शियन िोकाांनी राणी नेफदटमट च्या डोलयाच ेएक 
अत्यांत सुांदर शिल्प ितन केिे आहे. त ेदगडातून 
घडविेिे आहे आणण खूप क्िवांत वाटत.े त्यात कोरिेिे 
डोळे खूप नैसचगमक वाटतात. हे शिल्प पाहून वाटत ेकी 
इक्िक्शियन किाकाराांनी मनात आणिे असत ेतर त े
नैसचगमक भासणार  चचत्रे काढू िकिे असत.े  



      कुफूच्या महान वपरॅशमडिा पाहून वाटत ेकी इक्िक्शियन 
िोक बाांधकाम करताना अचूक मापे घेत असत. याच ेकारण 
त्याांना अांकगणणत व भूशमती याांच ेज्ान होत.े फि त्याांच्या 
मापन पद्धती प्राचीन होत्या. ब्रिट ि सांग्रहाियात एक 
मनोरांिक चममपत्र आहे. त्यावर अांकगणणतातीि अनेक समस्या 
ददसतात. त्याांतीि अनेक समस्या व्यावहाररक आहेत, िसे, 
िेताच ेक्षेत्रफळ कसे काढायचे, मधमािीच्या पोळयाच्या 
आकाराच्या गोदामात ककती धान्य सािवता येईि.  

   इक्िक्शियन िोकाांनी आभाळातीि ताऱ्याांचा अभ्यासह  केिा 
होता. हिारो वर्ाांपूवी त्याांनी एक कॅिेंडर तयार केिे. आिह  
आपण त्याचा उपयोग करतो. काह  बाबतीत हे कॅिेंडर 
आधुतनक कॅिेंडरच्या तुिनेत उिवे होत ेकारण त्याांच्या 
कॅिेंडरमध्ये प्रत्येक मदहन्यात समान ददवस येतात.      
   इक्िक्शियन िोक आिार  पडत तवे्हा डॉलटरिा बोिवत 
असत. िडीबुट ांसोबतच देवतचेी प्राथमना हेच त्याकाळी और्ध 
मानिे िाई. त्याांच्याकड ेआिच्यासारखी और्धे नव्हती. पण 
त ेकुिि िल्यवविारद होत.े  

    प्राचीन इक्िप्तमधीि िीवन द:ुखी नव्हत.े िोकाांना  
खेळायिा आवड.े ववववध प्रकारच ेखेळ िसे, बुवद्धबळ आणण 
बॉिच ेववववध प्रकारच ेखेळ ते खेळत. मुिे पऱ्याांच्या कहाणया 
ऐकत. याांतीि शसांड्रिेा आणण अशिबाबा व चाळीस चोर आिह  
प्रचशित आहेत. 



     प्राचीन इक्िप्तबद्दि बोिताना क्लिओपात्राचा उल्िेख हमखास 
करावा िागतो. क्लिओपात्राबद्दि िेलसवपयरसारख्या असांख्य 
िेखकाांनी कथा आणण नाटके शिदहि  आहेत.  
   खरांतर क्लिओपात्राचा प्राचीन इक्िप्तिी कसिाह  सांबांध नव्हता. 
रॅमेशससच्या तब्बि तरेािे वर्ाांनांतर इस.पूवम 68 मध्ये 
क्लिओपात्राचा िन्म झािा.  

    अिेलझाांडर द गे्रट हा मॅशसडोतनया देिातून आिा होता. 
इसवीसन पूवम 332 मध्ये त्याने इक्िप्तवर वविय शमळविा. आपिा 
एका सेनापती टॉिेमी यािा त्याने ततथे रािा म्हणून तनयुि केिे. 
यामुळे इथे नव्या रािघराणयाची सुरुवात झाि . इक्िप्तवर राज्य 
करणार  क्लिओपात्रा ह  अिेलझाांडर द गे्रट याच्या वांििाांपैकीच 
एक होती.    

    ती फि सतरा वर्ाांची असताना आपल्या भावासोबत सांयुि 
रुपात इक्िप्तची राणी बनि . पण इतलया तरूण मुि िा एखाद्ा 
देिाच ेराज्य साांभाळणे किीण होते. िवकरच, क्लिओपात्रािा 
देिाबाहेर काढिे गेिे. मग ती आपिे सैन्य उभारणयासािी सीररया 
देिात गेि . इक्िप्तच ेशसांहासन प्राप्त करणयाची ततची इच्िा होती. 
यामध्ये ततिा ज्युशिअस सीझरने मदत केि . तो हिारो रोमन 
सैतनकाांसोबत इक्िप्तमध्ये आिा. सीझर आणण क्लिओपात्रा याांच्या 
भेट ने इततहासािा एक अनोखे वळण ददिे. ततच्यािागी ततचा 
सवामत िहान भाऊ शसांहासनावर आिा. पण त्यािा ववर् पािणयात 
आिे. क्लिओपात्रा ह च इक्िप्तची एकमेव राणी बनि .     



  ज्युशियस सीझरची हत्या झाि  तवे्हा क्लिओपात्रा रोमच्या 
दौऱ्यावर होती. ती ववदेिी असल्यामुळे रोमन िोक ततिा 
पसांत करत नव्हत.े त्यामुळे ततिा इक्िप्तिा परतावे िागिे. 
ततथे ततच ेआयुष्य फेरोसारखे अत्यांत वैभवात गेिे. 
   ज्युशियस सीझरनांतर ऑलटेक्व्हयस हा रोमचा सम्राट 
बनिा. त्याच ेसीझरचा शमत्र माकम  अॅन्थनी या रोमन 
प्रिासकािी वैर होत.े सीझरच्या मतृ्यूनांतर माकम ने इक्िप्तिा 
पिायन केिे. त्यामुळे ऑलटेक्व्हयसने इक्िप्तववरुद्ध युद्ध घोर्ीत 
केिे. तो सैतनकाांनी भरिेल्या िहािाांचा ताफा घेऊन इक्िप्तकड े
तनघािा. 
   माकम  अॅन्थनीकडेह  अनेक िहािे होती. त्याच्या ताफ्यात 
इक्िप्तची िहािे आल्यावर त्याच ेपारड ेऑलटेक्व्हयसपेक्षा भार  
िरिे. आपल्या ववियाची खात्री वाटून तो िढायिा तयार 
झािा.  

    माकम  अॅन्थनी हा ऑलटोव्ह यसच्या तुिनेत अचधक 
चाांगिा सैतनक होता. ऑलटेक्व्हयसिी िशमनीवर िढिा असता 
तर कदाचचत तो क्िांकिा असता. पण तो ऑलटेक्व्हयसिा 
आततायीपणे ग्रीसपासून दरू पक्िमेिा समुद्रात शभडिा. ततथेह  
त्याची क्िांकणयाची िलयता होती. पण ऐनवेळी क्लिओपात्राने 
आपिे िहाि अचानक इक्िप्तच्या ददिेने हाकारिे. ततच्या 
पािीमागे इक्िप्तची सार  िहािे परति . त्यामुळे माकम  हे युद्ध 
हरिा. तो क्लिओपात्रासोबत इक्िप्तिा परतिा.   



   ऑलटेक्व्हयसच्या मनात अॅन्थनीिा िार करून इक्िप्तिा 
क्िांकणयाची इच्िा होती. खरांतर या क्स्थतीतह  अॅन्थनी त्याचा 
पराभव करू िकिा असता. पण युद्धातून पळ काढल्यामुळे तो 
त्याच्या सैतनकाांच्या मनातून उतरिा होता.     

   तनराि होऊन अॅन्थनीने आत्महत्या केि . ऑलटेक्व्हयसने 
अिेलझाांक्तड्रया क्िांकून घेतिे. त्याची क्लिओपात्रािी भेट झाि . ती 
अिूनह  खूप तरूण आणण सुांदर होती. इक्िक्शियन दरबारातीि 
ऐर्ोआरामात ती दांग होती.  
   क्लिओपात्रा अततिय आकर्मक व चतुर स्त्री होती. ज्युशियस 
सीझर व माकम  अनॅ्थनी या दोघाांनाह  ततने आपल्या बािूने 
िढणयासािी मनविे होते. पण ती ऑलटेक्व्हयसिा मनवू िकि  
नाह . ऑलटेक्व्हयस आपल्यािा कैद  म्हणून रोमिा घेऊन िाईि, 
असे वाटल्याने ततने आत्महत्या केि . असे म्हणतात की ततने 
फळाांच्या टोपि तून गुपचूप आणिेल्या ववर्ार  सपामचा दांि 
स्वत:िा करून घेतिा.  

   इक्िप्तची ह  महान सांस्कृती पाच हिार वर्े दटकि . “या 
सांस्कृतीची मिाि भववष्यातीि दरूदरूच्या वपढ्याांपयांत पेटत 
रादहि . मग ह  मिाि पक्िमेकडीि िोकाांपयांत पोहोचि ,” असे 
या सांस्कृतीबद्दि म्हटिे िात.े म्हणूनच िेव्हा कधी तुम्ह  कॅिेंडर 
बघाि, तवे्हा हिारो वर्ाांपूवी इक्िप्तच्या एका िेखतनकाच्या 
डोलयातून ह  कल्पना तनघाि  होती, हे िक्षात असू द्ा.     

समाप्त 


